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นิทรรศการ 

“อยู่ไกลกงัวลชนม์ช่ืนฉ ่า” 
 

๑. ไกลกงัวล...ปลูกด้วยรัก  

 

๑.๑ เม่ือรถไฟไปไกลถึงหัวหิน 

      พ.ศ. ๒๔๕๔ ในรัชสมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั  รัชกาลท่ี ๖   มีการขยาย

เส้นทางรถไฟสายใตเ้พิ่มเติมต่อจากเมืองเพชรบุรี ลงใตไ้ปสู่แหลมมลาย ู   จากเส้นทางนั้น บา้น

สมอเรียง หินเรียง หรือหวัหิน หมู่บา้นชาวประมงเงียบๆ ท่ีมีชายหาดงดงามจึงค่อยๆ แปรเปล่ียน

เป็น สถานตากอากาศท่ีลือนามริมทะเล 

 

๑.๒ สวนไกลกงัวล  

สมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมขุนสุโขทยัธรรมราชา  โปรดเสดจ็ไปประทบัเพื่อพกัฟ้ืนพระวรกาย 

และพกัผ่อนท่ีหัวหินอยู่เสมอ โดยประทบั ณ ต าหนักแสนส าราญของ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ

พระองค์เจา้กฤษฎาภินิหาร กรมพระนเรศวรฤทธ์ิ และพระต าหนักสมเด็จพระพนัปีหลวง  

ตั้งแต่สมยัแรกเร่ิมทรงปฏิพทัธ์กบัหม่อมเจา้หญิงร าไพพรรณี 

ในพ.ศ. ๒๔๖๙ ปีถดัมาจากท่ีเสดจ็ข้ึนครองราชย ์ พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้จัดซ้ือท่ีดินบริเวณชายฝ่ังทะเลหัวหินและสร้างวังข้ึน 

พระราชทานสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินี  ดว้ยพระราชทรัพยส่์วนพระองค ์ 

ทั้งน้ี  เพราะอากาศชายทะเลเหมาะแก่พระสุขภาพจึงเหมาะแก่การประทบัแปรพระราชฐาน 

และหวัหินเป็นสถานท่ีซ่ึงพระราชหฤทยัผกูพนักนัไดเ้พิ่มพูนข้ึน 
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หม่อมเจา้อิทธิเทพสรรค์ กฤดากร ทรงออกแบบพระราชนิเวศน์แห่งน้ี ให้มีลกัษณะ

สถาปัตยกรรมเป็นแบบสเปน แต่ดัดแปลงให้เหมาะสมกบัภูมิอากาศร้อนช้ืนของไทย เป็น 

"บ้าน" ท่ีภูมิฐาน มากกว่าพระราชวงัใหญ่โต ทุกอาคารหันหน้ารับลมทะเล  เลือกใช้วสัดุ

ก่อสร้างและของตกแต่งท่ีเหมาะสมกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม  ไม่ปรากฏหลกัฐานยก “สวน

ไกลกงัวล” ข้ึนเป็นพระราชวงั จึงเรียกขานพระราชฐานแห่งน้ีวา่ “วงัไกลกงัวล” 

ค าบรรยายภาพประกอบส่ิงปลูกสร้างภายในวงัไกลกงัวล 

ก. พระต าหนักเป่ียมสุข 

·         ตึกสูงสองชั้นพร้อมหอสูง ดูใหญ่ภายนอกแต่ยอ่มภายใน มีพระระเบียงยกสูงและซุม้บงั

ตาเอ้ือต่อความเป็นส่วนพระองค ์   เป็นท่ีประทบัของพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและ

สมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินี   

ข. พระต าหนักปลกุเกษม 

อาคารโปร่ง ๒ ชั้น เป็นท่ีประทบัแห่งแรกของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วัและ

สมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินี  ก่อนท่ีจะสร้างพระต าหนกัเป่ียมสุขแลว้เสร็จ 

ในสมัยรัชกาลท่ี ๙ โปรดเกล้าฯ ให้ต่อเติมเพื่อเป็นท่ีประทับของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกมุารี 

ค. ต าหนักเอบิเปรม 

ต าหนักมีลกัษณะ สร้างเป็นอาคารชั้นเดียวแบบบังกะโลคู่กับต าหนักเอมปรีด์ิ  และ

คลา้ยคลึงกนัแมไ้ม่เหมือนกนัทีเดียว  เดิมก าหนดใหเ้ป็นท่ีประทบัหม่อมเจา้ชั้นใหญ่  

ง. ต าหนักเอมปรีดิ์ 

เดิมก าหนดใหเ้ป็นท่ีประทบัของหม่อมเจา้ชั้นเลก็  

จ. ศาลาเริง 

           เป็นศาลาเอนกประสงค์ชั้นเดียว พื้นท่ีประมาณ ๕๐๐ ตารางเมตร ใช้เป็นสถานท่ีทรง

พกัผอ่นอิริยาบถ ทรงประกอบพิธีต่างๆ เช่น เล้ียงพระ พระราชทานเล้ียง  และทรงกีฬาในร่ม เช่น 

แบดมินตนั ทรงดนตรีทั้งไทยและสากล จดัฉายภาพยนตร์และจดังานร่ืนเริง  นอกจากน้ียงัไดใ้ช้
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เป็นท้องพระโรงส าหรับการประชุมอภิรัฐมนตรีและเสนาบดีสภาซ่ึงทรงเป็นประธานด้วย

พระองค์เอง  เช่ือมต่อกันนั้น มีคอร์ตสควอชแร็กเก็ต บนัไดข้ึนสู่ชั้นบนส าหรับผูช้ม มีราว

ประดบัดว้ยไมก้ลึงหลากสีสวยงาม 

          ในสมยัรัชกาลท่ี ๙ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงใชศ้าลาเริงส าหรับกิจการหลากหลาย

เช่นเดียวกนั  อาทิ การบ าเพญ็พระราชกศุลต่างๆ   การทรงดนตรีร่วมกบัวงดนตรีแจ๊สส่วน

พระองคใ์นช่วงค ่า ซ่ึงบางคร้ังเล่นจนเชา้วนัรุ่งข้ึน 

 ฉ. พระต าหนักน้อย  

เป็นอาคาร ๒ ชั้น ตั้งอยูห่่างจากพระต าหนกัและต าหนกัอ่ืนๆ และมีก าแพงลอ้มรอบ  ซ่ึง

มีสวนภายใน  จึงสันนิษฐานวา่ทรงสร้างไวเ้พื่อเป็นท่ีรับรองพระราชอาคนัตุกะ  ทั้งสองพระองค์

ประทบัแรม ณ พระต าหนกัน้ีในคืนก่อนพระราชพิธีคฤหมงคลข้ึนพระต าหนกัเป่ียมสุข  และ

พระชนกชนนีในสมเดจ็พระนางเจา้ร าไพพรรณีฯ เคยทรงใชเ้ป็นท่ีประทบั   

ในสมยัรัชกาลท่ี ๙  สมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณีฯ เคยเสดจ็ไปประทบัท่ีพระต าหนกัน้ี

อยา่งนอ้ยคร้ังหน่ึง  แต่ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นท่ีประทบัของสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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๒. ไกลกงัวล...มห่ิางรัก 

๒.๑ เป่ียมสุขเป่ียมรัก 

 ๒.๑.๑ รัชกาลที ่๗ : พระราชฐานแห่งใหม่ 

พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัวไดท้รงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ  ให้ตั้งพระราชพิธี

คฤหมงคลข้ึนพระต าหนกัเป่ียมสุข เม่ือวนัท่ี ๑๐ - ๑๒ เมษายน ๒๔๗๒ ณ สวนไกลกงัวล  และ

มีงานร่ืนเริงจดัแสดง “รีวิวไกลกงัวล”  ณ ศาลาเริง ซ่ึงทรงก ากบัการแสดงดว้ยพระองคเ์อง และ

ทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกบัวงมโหรีดว้ย ในการน้ีโปรดเกลา้ฯ ให้หม่อมเจา้อิทธิเทพสรร 

กฤดากร ทรงออกแบบสัญลกัษณ์แทนพระนามทั้งสองพระองค ์จดัท าเป็นเขม็และจ้ีทองค าลงยา

พระราชทานผูแ้สดง  และของท่ีระลึกพระราชทานผูร่้วมงาน  ทั้งสองพระองคโ์ปรดท่ีจะเสด็จฯ

ไปประทบั ระหว่างนั้นทรงประกอบพระราชกรณียกิจทั้งท่ีเป็นทางการ และเป็นส่วนพระองค ์

เช่น ทรงพระราชนิพนธ์เพลง  ทรงกอลฟ์ ทรงถ่ายภาพน่ิง และภาพยนตร์ รวมทั้งเสด็จฯ ไปทรง

เยีย่มราษฎร  เช่น ชนเผา่กระเหร่ียงตน้น ้าเพชร  ชาวประมงชายฝ่ัง เป็นตน้ 

  

๒.๑.๒  รัชกาลที ่๙ : แรกราชาภิเษกสมรส 

วงัไกลกงัวลเปรียบเสมือน “บา้น” แห่งท่ีสองของพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่ัว 

และสมเด็จพระนางเจา้ร าไพพรรณี พระบรมราชินี ส าหรับในรัชกาลท่ี ๙  ท่ีน่ีคือสถานท่ีแห่ง

ความรัก และความทรงจ าเช่นกัน  หลังจากการพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสเม่ือวนัท่ี ๒๘ 

เมษายน ๒๔๙๓ เพียงหน่ึงวนั สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระราชินี

สิริกิต์ิ ไดเ้สด็จฯ ไปแปรพระราชฐานท่ีวงัไกลกงัวล โดยประทบัเป็นเวลา ๕ วนั นบัแต่นั้นมา

สถานท่ีแห่งน้ีไดก้ลายมาเป็น “บา้น” ทรงมีความผูกพนัเป็นอย่างมากอีกแห่งหน่ึง แทบไม่ต่าง

จากพระต าหนกัจิตรลดา โดยทรงฉลองในวาระครบรอบแห่งการราชาภิเษกสมรส ทรงเรือใบ 

ทรงดนตรี ณ วงัไกลกงัวล  และจากท่ีน้ีไดท้รงเร่ิมด าเนินโครงการต่างๆเพื่อความอยูดี่กินดีของ

ราษฎร 
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๒.๒ เป่ียมสุขทวยราษฎร์ 

 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทั้งสองรัชกาลไดท้รงริเร่ิมโครงการต่างๆ ซ่ึงมุ่งสนบัสนุน

ใหร้าษฎรไดรู้้จกัพึ่งตนเองและปกครองตนเองจากวงัไกลกงัวลแห่งน้ี 

 

 ๒.๒.๑ รัชกาลที ่๗  

ก. สภาจัดบ ารุงสถานทีช่ายทะเลทศิตะวนัตก 

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั โปรดเกลา้ฯใหต้ราพระราชบญัญติัการจดั

บ ารุงสถานท่ีชายทะเลตะวนัตก พ.ศ. ๒๔๖๙ เพื่อเป็นการทดลองการปกครองตนเองในระดบั

ทอ้งถ่ินท่ีเรียกวา่ “ประชาภิบาล” หรือ “เทศบาล” ใหร้าษฎรไดรู้้จกัควบคุมกิจการทอ้งถ่ินดว้ย

ตนเอง  ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของแผนการของพระองคสู่์ระบอบประชาธิปไตยอยา่งค่อยเป็นค่อย

ไป  เพื่อความราบร่ืน มีขอบเขตรับผดิชอบตั้งแต่หวัหินถึงชะอ าในการจดัการคมนาคม ไฟฟ้า ผงั

เมือง  งานโยธาต่างๆ  ในเบ้ืองตน้เป็นสภาแต่งตั้งมีพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้บุรฉตัรไชยา

กร กรมพระก าแพงเพชรอคัรโยธิน ทรงเป็นประธาน  แผนการต่อไปคือใหร้าษฎรเลือกตั้ง รายได้

มาจากค่าธรรมเนียมพิเศษท่ีจดัเกบ็จากผูโ้ดยสารรถไฟ ต่อมาเกบ็ภาษีจากผูมี้ทรัพยสิ์นในทอ้งถ่ิน

รวมทั้งสวนไกลกงัวล โดยน าเงินภาษีนั้นมาพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างถนน ชะอ า-หนองแก ตลาดฉตัร

ไชย สถานพยาบาล ส ารวจชลประทาน การประปา การไฟฟ้า  และท าทางสาธารณะลงชายหาด

เป็นระยะๆ เม่ือมีการตราพระราชบญัญติัเทศบาลข้ึนในพ.ศ.๒๔๗๖  สภาจดับ ารุงฯน้ีจึงไดแ้ปร

สภาพเป็นเทศบาลแห่งแรกๆ ของประเทศ 

 

ข.พระมหากษตัริย์ในระบอบรัฐธรรมนูญ  

คณะราษฎรก่อการเปล่ียนแปลงการปกครองข้ึน เม่ือ วนัท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ 

ในช่วงเวลาท่ีประทบัอยูท่ี่วงัไกลกงัวล คณะราษฎรส่งโทรเลขกราบบงัคมทูลเชิญให้

พระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั ใหท้รงเป็นพระมหากษตัริยใ์นระบอบรัฐธรรมนูญ ซ่ึง
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ทรงตอบรับ เน่ืองจากทรงตั้งพระราชหฤทยัใหมี้การเปล่ียนแปลงสู่ระบอบประชาธิปไตยอยูแ่ลว้  

และเพื่อ “จดัการโดยละม่อมละมยัไม่ใหข้ึ้นช่ือวา่จลาจลเสียหายแก่บา้นเมือง” 

  

๒.๒.๒ รัชกาลที ่๙  

ก. โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ เพ่ือพฒันาชนบทในพืน้ทีช่ายทะเลทิศตะวนัตก 

ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎรบา้นห้วยคต 

ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน รถยนต์พระท่ีนั่งบุกตะลุยเขา้ไปในพื้นท่ีตามเส้นทางเกวียน

ขรุขระ จนรถพระท่ีนัง่ตกหล่มลึก ชาวบา้นแถบนั้นออกมาช่วยเจา้หนา้ท่ีทหาร ต ารวจ ยกรถพระ

ท่ีนัง่พน้จากหล่ม พระองคท์รงตรัสถาม “ลุงรวย งามข า” ว่า “หมู่ บ้านนี ้มีปัญหาอะไรบ้าง…” 

ลุงรวยกราบบงัคมทูลว่าปัญหาใหญ่ท่ีสุดคือไม่มีถนน การเดินทางตอ้งใชเ้วลา ๒ วนั ๒ คืน จึง

จะถึงตวัอ าเภอ ท าใหผ้ลผลิตทางการเกษตรเสียหายขายไม่ไดร้าคาและไม่คุม้ค่ากบัค่าเดินทางท่ี

แพง เหตุการณ์น้ีเป็นท่ีมาของถนนพระราชทานสายหว้ยมงคล จากบา้นหว้ยคต สู่ อ  าเภอหัวหิน 

ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร ต่อมาไดรั้บพระราชทานนามเป็น “หว้ยมงคล” 

จากจุดเร่ิมตน้น้ี  พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไดท้รงคิดคน้วธีิการ

แกปั้ญหาความขาดแคลนของชาวบา้น โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วม  ในพื้นท่ีต่างๆ เป็น

โครงการพระราชด าริจ  านวนมาก  ซ่ึงในพื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัตก อาทิ 

- พ.ศ. ๒๕๐๖ อ่างเกบ็น ้าเขาเต่า อ  าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

- พ.ศ. ๒๕๒๖ ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยทราย ต าบลสามพระยา อ าเภอชะอ า 

จงัหวดัเพชรบุรี 

- พ.ศ. ๒๕๒๘ โครงการสวนสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต าบลสาม

พระยา อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี 

- พ.ศ ๒๕๓๓ โครงการวจิยัและพฒันาส่ิงแวดลอ้มแหลมผกัเบ้ีย  จงัหวดัเพชรบุรี 

- พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงงานสกดัน ้ามนัพืช และผลิตไบโอดีเซลครบวงจร ต าบลหนอง

พลบั อ าเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- พ.ศ. ๒๕๕๒ โครงการชัง่หวัมนั ต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
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ข. โรงเรียนวงัไกลกงัวล 

โรงเรียนวงัไกลกงัวลเกิดข้ึนโดยพระบรมราชานุญาตของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว

อานันทมหิดล เม่ือวนัท่ี ๒๒ มิถุนายน ๒๔๘๑ เพื่อเป็นสถานศึกษาของบรรดาบุตรหลาน

เจา้หนา้ท่ีผูรั้กษาวงัไกลกงัวล มีวตัถุประสงคเ์ดียวกนักบัท่ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกลา้เจา้อยูห่วั

เคยทรงจดัตั้งโรงเรียนเยาวกมุารข้ึนภายในพระราชวงัดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๓ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

พระกรุณาโปรดเกลา้ฯ พระราชทานอาคารเรียนเพิ่มเติม และโปรดใหมี้คณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนท่ี ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุทางการศึกษา ในปัจจุบนัโรงเรียนวงัไกลกงัวล มีทั้งแผนก

สามญั และวชิาชีพ นอกจากนั้นยงัเป็นศูนยก์ลางทางการศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียมออกอากาศ

การเรียนการสอน และรายการทางการศึกษาไปยงัโรงเรียนต่างๆในถ่ินทุรกนัดารทัว่ประเทศ 

นบัวา่เป็นการใชป้ระโยชนเ์พิ่มพูนจากท่ีในสมยัรัชกาลท่ี ๗ ไดมี้การวทิยกุระจายเสียงข้ึนเป็น

คร้ังแรกในประเทศ 

 

ค. มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 

มีจุดเร่ิมตน้จากการท่ีส านกัเลขาธิการพระราชวงัไดเ้สนอใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศมา

ใชก้ารจดัการเรียนการสอนแก่โรงเรียนในโครงการพระราชด าริ และโรงเรียนสังกดักรมสามญั

ศึกษา (ปัจจุบนัคือ สพฐ.) เพื่อช่วยโรงเรียนชนบทห่างไกลมีโอกาสไดรั้บความรู้ และการศึกษา

เท่าเทียมกบัโรงเรียนในเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหจ้ดัตั้งสถานีส่งโทรทศันข้ึ์นท่ี โรงเรียนวงัไกลกงัวล 

คณะผูบ้ริหารโรงเรียนจึงเห็นสมควรตั้งมูลนิธิเพื่อบริหารงาน ในช่ือวา่ “มูลนิธิการศึกษาทางไกล

ผา่นดาวเทียม”  
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 ง. มหาสมาคม ณ ไกลกงัวล 

 เหตุการณ์อนัเป็นประวติักาลไดเ้กิดข้ึนอีกคร้ังหน่ึง ณ วงัไกลกงัวลในวนัท่ี ๕ ธนัวาคม  

๒๕๕๖ พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัการพระราชพิธี

เสดจ็ออกมหาสมาคมเน่ืองในวนัคลา้ยวนัพระบรมราชสมภพข้ึนท่ีศาลาราชประชาสมาคม  

อาคารเอนกประสงคซ่ึ์งสร้างข้ึนใหม่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก นบัเป็นคร้ังแรกท่ีมีพระราชพิธี

น้ีนอกพระนคร 

 

๓. ไกลกงักล...มห่ิางไกล  

จากไกลกงัวลพระคู่ขวญัองคร์าชนัราชินีสองรัชกาล ไดท้รงสานพระราชปฏิพทัธ์ส่วน

พระองคเ์ป็นพระเมตตามหากรุณาธิคุณแก่อาณาประชาราษฎร  พระภูมิพลบรมนาถบพิตรได้

ทรงสานต่อแนวทางท่ีองคป์ระชาธิปกธรรมราชาไดท้รงริเร่ิมไว ้ ดา้นการสร้างถนนหนทาง การ

ชลประทาน และการศึกษา เพิ่มพูนพฒันาเป็นโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริหลากหลาย

เหลือคณานบั  มีจุดมุ่งหมายดุจกนัเพื่อใหเ้ราเหล่าประชาชนมีความมัน่คงในชีวติ มีความสามารถ

และความมัน่ใจเพียงพอท่ีจะปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย  ประชาธิปไตยยอ่มอยูม่ิ

ห่างไกล หากเราเขา้ใจและเขา้ถึงบทเรียนท่ีไดพ้ระราชทานแก่เราผูอ้ยูใ่ตร่้มพระบรมโพธิสมภาร 
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Royal Lives Refreshed at Klai Kangwon Palace 

(Sans Souci - on - sea) 
 

1. Klai Kangwon built out of love 

 1.1 When the railways reached Hua Hin 

In 1911 during the Reign of H.M. King Vajiravudh (Rama VI), the southern railway line 

was extended from Petchburi town southwards towards the Malay Peninsula, As a result, Ban 

Samoe Rieng or Hin Rieng, now called Hua Hin, a quiet fishing village on the Western coast of 

the Gulf of Siam, in time became a seaside resort of beauty and fame. 

 1.2 Klai Kangwon Garden   

 H.M. King Prajadhipok (Rama VII), when he was H.R.H. The Prince of Sukhothai, was 

fond of spending time there to convalesce and for recreation. He stayed at H.R.H. Prince 

Kromaphra Nares Varariddhi’s San Samran Villa or at the villa that belonged to his mother, 

H.M. Queen Dowager Saovabha Phongsri.  This was in the early days of his courtship with 

Mom* Chao Rambhai Barni who soon became his consort. 

 Soon after he ascended the Throne, H.M. King Prajadhipok in 1926 ordered land by Hua 

Hin beach to be bought and a palace to be built on the site for H.M. Queen Rambhai Barni with 

his own funds. 

The choice of Hua Hin was undoubtedly because its sea air was beneficial to his health and 

because it was also the place where their love for each other grew. 

 He ordered Mom Chao Itthithepsan Kritakara to design the holiday residence. The 

architecture, Spanish in style but adapted to suit the tropical climate, was more like a homely 

set of villas than a grandiose palace. All the buildings faced the breeze from the sea. The building 

materials chosen were in line with the natural environment of the locality and, for reasons of 
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economy, were in part timber from demolished villas and surplus roofing tiles from another 

royal villa built  in the previous reign. 

* Mom chao designates the lowest rank of prince and princesses (His Serne Highness-H.S.H).  

  

Buildings in Klai Kangwon Palace (Caption for pictures) 

 a. Piam Suk Villa 

 This two-storied brick and stone villa with a tower on one side and concealed raised 

verandahs at the front and the back, appears big from the outside but in fact is quite moderate 

inside. It served as the residence of Their Majesties King Prajadhipok and Queen Rambhai 

Barni. 

 b. Pluk Kasem Villa 

 This less grand looking two-storied brick structure was where Their Majesties King 

Prajadhipok and Queen Rambhai Barni spent a few days when Piam Suk was under 

construction.  

 During the H.M. King Bhumibol Adulyadej’s Reign, an extension was added to serve 

as the residence of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. 

c. Erb Prem Villa 

 This is one of two bungalows, twinned, but not exactly identical, with Aim Pree Villa. 

It was originally intended for use by senior Mom Chao. 

d. Aim Pree Villa 

 This villa was designated to serve as the place where junior Mom Chao stayed. 

 e. Sala Rueng Pavillion 

 This is an airy multi-purpose building, about 500 square metres in area. During H.M. 

King Prajadhipok’s Reign, and indeed afterwards, it was used for religious ceremonies, parties, 
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musical evenings, film shows and indoor sports, such as badminton. It served also as the 

Audience Hall for the occasional meetings of the Abhi Ratha Montri (The Supreme Council of 

State) and the Council of Ministers at which H.M. King Prajadhipok presided. Attached to it is 

a squash racket court, its spectator balcony reachable by a staircase with colorful banisters. 

 During H.M. King Bhumibol’s Reign, it was put to much the same diverse uses. Notably, 

the King and his private jazz band played there at night, sometimes until dawn the next day.  

f. Noi Villa 

 This simply named two-storied villa is set apart from the others. It is also the only one 

with its own walled fence enclosing a small garden, clearly to afford privacy. Probably 

originally intended for visiting foreign dignitaries, Their Majesties King Prajadhipok and Queen 

Rambhai Barni spent the night here before Piam Suk Villa housewarming ceremony was held 

in April 1929. The Queen’s royal parents were also known to have stayed there. 

 During H.M. King Bhumibol’s Reign, H.M. Queen Rambhai Barni of the Seventh 

Reign, as she was by then known as, stayed here at least once at the invitation of H.M. King 

Bhumibol. It mostly served as the seaside residence of H.R.H. Princess Srinagarindra, the 

Princess Mother. 
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2. Klai Kangwon… far from cares but never without love 

2.1 Piam Suk…full of happiness, full of love 

 2.1.1 The New royal residence 

 On April 10-12, 1929, The Royal Housewarming Ceremony and related events were 

held. Notable among the latter was “Klai Kangwon Revue,” a series of skits directed by H.M. 

King Prajadhipok himself and performed by courtiers, young and otherwise. 

 The King also unofficially joined the Thai classical ensemble performance, as it was not 

customary for him to appear to do so in public. The performers were given enameled gold 

badges and brooches and the guests other souvenir items bearing an emblem representing Their 

Majesties’ royal names specially designed by M.C. Itthithepsan. 

 H.M. King Prajadhipok sojourned often to Klai Kangwon where he engaged in activities, 

formal and otherwise. These latter involved trips to familiarize himself with the ways of life of 

local fisher folks and other groups, including the Karen people, playing golf, composing Thai 

classical music and taking photographs and movie. 

 2.1.2 King Rama IX’s Royal Honeymoon 

 While Klai Kangwon was the second home to their Majesties King Prajadhipok and 

Queen Rambhai Barni, it was the honeymoon spot for Their Majesties King Bhumibol 

Adulyadej and Queen Sirikit. Klai Kangwon was thus a place of happiness and joy in the lives 

of both the royal couples. 

  The latter royal couple went to stay at Klai Kangwon for 5 days immediately 

after their Royal Wedding of April 28, 1950 in Bangkok. Ever since, Klai Kangwon frequently 

served as the site of their wedding anniversary parties. It was also where His Majesty engaged 

in sailing the dinghies he designed and built with his own hands.  While his jazz band and music 
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replaced the Thai classical ensemble of former times, it was from Klai Kangwon that sprang 

H.M. King Bhumibol’s early projects to alleviate the sufferings of his people. 

 2.2 For the People’s wellbeing. 

 During both reigns, a number of royal projects were initiated at and from Hua Hin to 

encourage and enable the people to engage in self-help and self-government. 

2.2.1 Seventh Reign 

a. The Gulf of Siam’s West Coast Area Development Council. 

  In tandem with the construction of Klai Kangwon, H.M. King Prajadhipok 

promulgated the statute on the Development of the Gulf of Siam’s West Coast Area, 1926. It 

was his scheme to experiment in local self-government through municipalities that was one of 

the dimensions of his incremental strategy of peaceful change towards stable as sustainable 

democracy in Siam. The area extended from Hua Hin to Cha-am. While the Council was initially 

made up of appointees and under the chairmanship of H.R.H. Prince Purachatra Jayakara, The 

Prince of Kampaengphet, the vision was towards an elected one. Its projects were initially 

financed out of a surcharge on rail travel. Later property taxes were levied, including on the 

palace itself. 

  Its projects involved  town planning , the building of the main Cha-am to Nong 

Kae main road and lanes at intervals for beach access, and the construction of the state-of-the –

art Chatrajaya Market  and health stations.  Water sources for the waterworks and for irrigation 

were searched for, and electricity generation begun. The Council became the model for Hua Hin 

Municipality that was set up soon after the 1932 coup. 

b. Constitutional  Monarchy 

  The coup of June 24, 1932 against the so-called Absolute Monarchy was staged 

in Bangkok when the King was staying at Klai Kangwon Palace.  A telegram was sent by the 
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coup promoters to ask His Majesty King Prajadhipok to become a Constitutional Monarch. He 

agreed to it, reasoning that it was already his intention to move towards that brand of democracy. 

Furthermore, conflict resulting in damage to the people and the nation could be avoided thereby. 

2.2.2 Ninth Reign 

 a. Royally–initiated Projects for rural development in the Gulf of Siam’s West 

Coast Area. 

 In May 1952, when H.M. King Bhumibol was on his way to visit the villagers of Ban 

Huay Kod in Tambon Hin Lek Fai, Hua Hin District, his van trudged through a muddy and 

potholed buffalo cart route and got stuck. It was with difficulty that eventually it was dislodged 

by soldiers, policemen and local villagers. 

 The King then proceeded to ask Rudy Ngamkam, one of the villagers, about the 

problem they faced. The man replied that not having a road was the biggest problem because it 

took as long as two days and two nights to reach Hua Hin market. It meant that the villagers’ 

agricultural produce had become rotten by the time they reached there and the money gained 

from their sale did not cover the expenses. The King thus ordered a 20 Kilometres road to be 

built out of his own funds. Later, he renamed the village “Huay Mongkol” (Auspicious Creek). 
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Over time, many royally–initiated projects ensued in the vicinity, for instance: 

 1963: Khao Tao Reservoir, Hua Hin District, Prachuab Khirikhan Province.            

1983: Huay Sai Development Study Center, Tambon Sam Phraya District, Petchburi 

province. 

1985: H.R.H. Princess Sri Nakharindra Borom Raja Chonnanee Garden Project, 

Tambon Sam Phraya, Cha-am District Petchburi Province. 

1990: Laem Pak Bia Environmental Research and Development Project, Petchburi 

Province. 

2006: Vegetable Oil and Biodiesel Production Factory, Tambon Nong Plub, Hua Hin 

District, Prachuab Khirikhan Province. 

2009: Chang Hua Mun Project, Tambon Khao Krapook, Tha Yang District, Petchburi 

Province. 

b. Klai Kangwon Palace School 

 His Majesty King Ananda Mahidol had on June 22, 1938 set up Klai Kangwon School 

as a place to educate the children of royal retainers in a way similar to how H.M. King 

Prajadhipok had set up the Yaowakumarn School (School for youths) in Bangkok’s Dusit 

Palace. 

In 1950, His Majesty King Bhumibol had built an additional school building and 

appointed educational professionals to the School Board. Today, Klai Kangwon Palace School 

provides both general and vocational education and has become also a center for distance 

education, broadcasting by satellite lessons to schools in remote localities throughout the realm. 

This can be considered as a development arising out of the fact that broadcasting was begun in 

the country during the Reign of H.M. King Prajadhipok. 
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 c. Distance Education Via Satellite Foundation 

 This foundation has its origins in the Bureau of the Royal Household’s initiative to bring 

communications technology for use in the provision of education to Royal Project schools and 

those of the Department of General Education in remote areas. This was such that the quality of 

education provided could be raised to be on the par with those in urban areas. In1993, H.M.King 

Bhumibol gave his permission for a television broadcasting station to be set up at Klai Kangwon 

Palace. The School’s Board thus set up the “Distance Education Via Satellite Foundation.” 

d. Grand Audience at Klai Kangwon 

 Klai Kangwon Palace was to witness another historic occasion. H.M. King Bhumibol 

Adulyadej ordered ceremonies Grand Audience to be organized at the newly built multi-purpose 

building named “Rajpracha Samakhom” (King-People Assembly pavilion) in the grounds on 5 

December 2013 to mark His Birthday. Such Grand Audience had never been held outside the 

capital city previously.  
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3. Klai Kangwon … Never Distant 

From Klai Kangwon, the two Royal couples had transmuted their love for each other 

into a loving kindness and generosity towards all the people of the realm. H.M. King Bhumibol 

Adulyadej had multiplied the meritorious deeds begun by H.M. King Prajadhipok, in 

infrastructural development and education for instance, and developed them into the Royally–

initiated Projects too numerous to recount. They shared the aim of enabling us to be self- reliant 

and secure in our livelihood, ultimately with the knowledge, intellect and skill to govern 

ourselves in a democracy.  

 Never distant would democracy be if we were to really learn the lessons they in their 

compassion left us as their legacies. 

 


